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El fred era molt viu. No calia pas pessigar-se la carn o tenir la 

certesa de no dormir. Ho era tant, que havia arribat gairebé a 

l’extrem oposat de produir com un començament d’ anestèsia. Era 

necessari contreure i distender els músculs i la pell de la cara, a tall 

d’exercici per tal d’evitar els progressos de la insensibilitat. També 

els dits dels peus, empresonats des de feia tres dies dintre les 

sabates ferrades i humitejats pels mitjons bruts, cedien sense 

resistencia a la pressió rabiosa de la gelor que pujava de terra. Si 

no hagés estat per aquest fred desconsiderat i pel bategar dels 

cors d’aquella multitud d’homes trasbalsats pel sobtat 

desvetllament, a l’albada hauria semblat irreal. A través de la boira, 

que s’espessia a mesra que el dia s’anava deixondint, no es 

distinguía més que la forma difusa dels accidents del paisatge més 

proper. La neu, que sap fer clarala mateixa nit, fendia amb la seva 

llum indirecta en constant augment el vel gris que ho rodejava tot. 



No és gaire, ja ho sé, 

però val més una 

pistola que les 

ungles...  

L’agonia era esgarrifosa: embogits 
per la desesperació, molts 
s’estavellaven el cap contra les 
parets; altres es llençaven damunt 
dels seus companys i amb les ungles i 
les dents es prenien una revenja 
absurda; alguns es ficaven els dits 
fins el fons de la gorja com si així 
poguessin obrir pas a l’aire pur que 
no existia... A poc a poc anaven 
caient, els uns damunt dels altres, 
fins que tots no formaven sinó un 
pilot de cadàvers verdosos.  



Hi havia barraques amb llits i barraques 

sense; a les primeres vivien els presos 

privilegiats. El llit no era únicament un 

moble on descansar les nits, sinó també 

un signe de categoria social. 

Tanmateix, el llit plantejava als 

privilegiats uns maldecaps gens 

menyspreables, ja que els reglaments i 

costums del camp feien de la 

<<construcció dels llits>> un art difícil. 

Calia convertir una màrfega plena de 

palla en un paral·lelepípede perfecte. 

Mantes, llençol i funda de quadrets 

havien de ser col·locats en un ordre 

especial, sempre a dret fil, fent angles 

rectes, i tot planxant a consciència. 

Acabada la tasca, el Blockälteste 

passava revista i la més petita arruga o 

desigualtat de línia bastava perquè 

agafés una punta del llençol i d’una 

revolada desfés en un calcular d’ulls 

l’obra pacient de mitja hora. Si el pres 

era d’alta categoria no passava res més; 

però si era un <<privilegiat>> de segon 

ordre, solia caure-li algun cop, o sovint, 

el càstig de passar-se la tarda del 

diumenge fent i desfent llits. Cal dir 

que l’aristocràcia suprema del camp 

disposava de criats per fer aquesta 

feina.  



-El tren va arribara la mateixa estació on, quatre anys 
avans, l'Emili i els altres presos de l'expedició havien 
estat rebuts a puntades de peu i cops de colata. El cel, 
ara travessat en totes direccions pels reflectors 
antiaeris, tenia tonalitats metàl·liques. Preocupació 
vent inútil, aquella, ja que els avions enemics 
preferien la llum solar per a les seves incursions... 



Al carrer! -cridà en Popeye-. A formar! A entomar el fred fins que surti l’autor del sabotatge. 



Vestits amb els heteròclits “uniformes” de l’exèrcit 

francès, uns blau cel, altres blau fosc, molts caqui, 

amb els abrics acampanats, els caps coberts amb 

boines, casquets de dues puntes, passamuntanyes i, 

en alguns casos, barretines vermelles de senegalès. 

I efectivament, al camp de 

presoners de guerra d’on 

ara venien, els espanyols 

havien estat tractats amb 

humanitat, fins i tot amb 

deferència. L’haver fet 

una guerra, la seva 

laboriositat i el que tenia 

de pintoresca als ulls dels 

alemanys la seva manera 

de campar-se-la, n’eren 

els motius. ¿Per què, 

doncs, en baixar del tren, 

després de tres dies de 

viatge, apareixen una 

alemanys nous, ben 

diferents dels coneguts? 

¿Per què aquelles 

puntades de peu al cul, 

aquell balandrejar, 

aquelles precaucions 

exagerades? 

Tothom hauria baixat 

igualment del tren sense 

tantes presses i potser la 

formació hauria estat més 

fàcil i tot, amb els ànims 

menys esporuguits. 

No cal confiar en l’èxit, car totes 

les mesures estan preses, i la 
mort serà el final inevitable de tots 

els qui vulguin provar una sort 

impossible 



Si pogues odiar. No pas l’odi imposat 
per un esforç de voluntat, no pas un odi 
cerebral, per quedar bé, sinó un 
sentiment real, càlid, cordial. Visc en 
una época de lluites per banderas 
negatives, d’odis.. I no estic a l’uníson. 
Els forts d’avui són els qui odien. És que 
jo només puc estimar? Tampoc. Una 
cosa va lligada amb l’altra. El meu cor 
pertany al passat, també. 

Avui estimo 
el record de 
l’amor. 



I aquella tarda de la 

primavera 

incipient, al cap de 

dos mesos d'haver 

arribat al camp, el 

dibuixant es 

disposà a la 

resistència activa 

contra l'esperit del 

camp. 



<<Si pogués odiar! No pas l’odi imposat per un 
esforç de voluntat, no pas un odi cerebral, per 
quedar be, sino un sentiment real, càlid, cordial. Visc 
en una època de lluites per banderes negatives, 
d’odis...I no estic a l’uníson! Els forts d’avui són els 
qui odien. És que jo nomes puc estimar? Tampoc. 
Una cosa va lligada a l’altra. El meu amor pertany al 
passat, també. Avui estimo el record de l’amor. Déu 
meu! Per què aquesta secada en la meva ànima? Per 
què aquesta falta de nord en la meva vida?>> 

 

 

 

“[...]l'Home intueix que 

viure és sofrir...” 
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La llargària del camí no ha de 
desesperar-nos; quan cadascú 
haurà triomfat, triomfarà la 
humanitat sencera. Només cal 
sentir-se, ben de debò i ben 
humilment, part integrant 
d’aquesta humanitat digna de 
llàstima, com l’Emili se’n sent ara. 
Totes les altres satisfaccions que la 
vida pugui oferir seran donades 
per afegidura. 



Llevat del Danubi, que lluïa com un setí en 

la tenebra, cap altre referència no era 

identificable. L'altra vegada de fer aquell 

camí, tot era blanc; ara, en canvi, tot era 

negre. I,tanmateix, els pressentiments no 

responien a aquella coloració. La por 

d'antany davant l'inconegut no existia ara i, 

fets ja a la idea de tornar al camp 

principal, esdevenia fins i tot atractiva una 

fi de la guerra on el risc fos alçaprem de 

grans emocions. 

Aquell dia ,els homes es 
despertaven quan la son era 
vençuda per l'escàndol progressius 
els ja desperts.   





El camí havia estat llarg i fatigant, 
i la comitiva interminable dels mil 
cinc-cents homes arribava 
finalment a la mateixa filferrada 
del recinte exterior. 



Retrunyien més 

seques, guturals i 

temibles les veus del 

comandament dels 

soldats, els quals 

amb l’uniforme 

verdós de l’exèrcit 

alemany, el fusell 

despenjat i el dit al 

gatell acordonaven 

aquella massa de 

presoners. 

Comença a figurar-te la 
cara que farem molt 
aviat. 



També feia temps que Vicenç era al camp. El destí, 
es mofà d’ell fent-li entrar el dia mateix del seu 
aniversari, i la sort no l’acompanyà gens. Acostumat 
a casa seva a les bones paelles d’arrós, a la fruita 
generosa, al bon peix i als talls ben assaunats, ja 
hagué de substituïr la qualitat per la quantitat en 
pasar per les companyies de treballadors de França i 
pel camp de presoners de guerra. Ara, Vicenç, el 
“valència” no tenía ni la quantitat i en tres mesos de 
règim de camp alemany, havia perdut tota la seva 
força, desprès de quedar-se sense carns. La pell, 
ennegrida, en part per la neu, i i en part per les 
poques ganes de rentar-se, estaba pansida pels llocs 
on els òssos no afirmaven llurs protuberàncies. 
  





Els bons, els honrats, eren els que primer queien. 

Aquesta injustícia bàsica no era causal, sinó que 

formava part del sistema penitenciari. Bons psicòlegs 

devien esser als alemanys quan, amb la corrupció 

ambiental, sabien anihilar l’esperit dels pocs que 

aconseguien conservar el cos. 
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